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 الشٌخ أحمد بن ناصر القعٌمً -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 الدرس الرابع: من بداٌة كتاب الصالة إلى قبٌل صفة الصالة

 

له وأصحابه ومن م والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا نبٌنا محمد وعلى آبسم هللا الرحمن الرحٌ

 بهداه. اهتدى

 المذهب سبعة موجبات:  وهً على االغتسالموجبات تكلمنا فً الدرس السابق عن 

 بالٌد. ل: خروج المنً من مخرجهو  موجب األال 

 ًانتقال المنً من محل هالموجب الثان :. 

 سالم الكافر.: االموجب الثالث 

 ،ٌوجب االؼتسال وال ٌوجب الوضوء. لكن الموت الموجب الرابع: الموت 

 الحٌض والنفاس. الخامس : 

 نقطع الدم. إذا ا؟ للحٌض والنفاس غتسالاالٌجوز  ومتى

ن ٌفعل مبٌح ولٌس رافع للحدث، ٌعنً للعبد أ؟ رافع للحدثأو  المذهب مبٌح هل هو على للتٌممبالنسبة 

 ه ال ٌرفع الحدث.ما ٌحتاج لطهارة لكن  أو  الصالة

؟ تنجس خاصةلها حالة أو  التؽٌٌروالمابعات ؼٌر الماء هل تنجس ب ،فً الدرس السابق المائعاتذكرنا 

بالمابعات ؼٌر الماء من  ن نتطهرلكن هل نستطٌع ألم تتؽٌر. أو  تؽٌرت ا سواء  بمجرد الهالك مطلق  

ٌ  أم   ماء فٌه قوة تدفع النجاسة عن نفسه،ن الألا ال تطهر أبد  ؟ النجاسة ة المابعات ؼٌر الماء لٌس فٌها ا بق

 القوة التً بالماء.

ذا ا إأم   ؟، متى تجب الكفارة بوطا الحابضعندنا ٌجب به كفارة وطا الحابض المذهب - للوطئبالنسبة 

أي ابن عشر سنٌن وكفارته كفارة  - ن ٌطإ مثلهوٌكون الواطا مم  قبل انقطاع الدم وطبها فً الفرج 

ذا وطبها قبل االؼتسال بعد انقطاع الدم فال تجب ا إم  نصفه على التخٌٌر. وأأو  دٌنارالواطا فً الحٌض 

 ع التحرٌم. فٌه كفارة م

ها حملت ن  بلت من امرأة أ لو سٌعنً مثال   ،ا؟ واحد وثالثون ٌوم  و أقل زمن ٌتبٌن فٌه خلق اإلنسانما ه

 هذا دم ؟استحاضة أو فساددم أو  الوضع هل هذا نفاس ثم نزل معها الدم بعد ووضعت بعد شهرٌن مثال  

 .فساد وال ٌؤخذ أحكام النفاس

 

 نبٌاءرب العالمٌن والصالة والسالم على أشرؾ األ الحمد هلل، ىذن هللا تعالفً كتاب الصالة بإ الٌوم نبدأ

، ٌقول المإلؾ ؼفر لنا ولشٌخنا وللحاضرٌنااللهم له وصحبة أجمعٌن. دنا محمد وعلى آوالمرسلٌن سٌ

 ؼفر هللا لنا وله:

مجنون وال من  وال تصح   ،نفساءأو   حابضال  ؾ إكل مسلم مكل   تجب الخمس على كتاب الصالة:"

ٌِّز وعلى ٌ   صؽٌر ؼٌر مم وقت ، وٌحُرم تؤخٌرها إلى تركها لعشر ىوضربه عل بها لسبع   ه أمرهول
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ٌ  ال مم  الضرورة إ   وجاحدها كافر" ،اومشتؽل بشرط لها ٌحصل قرٌب   تهن له الجمع بن

مفتتحة بالتكبٌر فعال معلومة فهً أقوال وأ الشرعا فً م  ، وأهً الدعاء اللؽةوالصالة فً  - الصالةكتاب 

 سالم بعد الشهادتٌن. أركان اإل آكدوالصالة  ،ومختتمة بالتسلٌم

ا المإمنٌن كتاب   الصالة كانت على إن  "تجب الخمس فً الٌوم واللٌلة" لقوله تعالى " :رحمة هللا قال

 .." ومنها الصالة.خمس نً االسالم علىبُ صلى هللا علٌه وسلم "قوله  اأٌض  وا"، موقوت  

ه ال تجب علٌهما ن  ا الكافر وكذلك المرتد فإفؤم   ،كل مسلم علىقال  ؟على من تجب هذه الصالةٌقول 

هما ال ٌعاقبان ٌوم القٌامة. ، ولكن ال ٌعنً ذلك أن  سلما فال ٌجب علٌهما القضاءهما إذا أأن   ، بمعنىالصالة

لكن فً الدنٌا  ٌوم القٌامة،ة وسوؾ ٌعذبون علٌها الكفار عندنا فً المذهب مخاطبون بفروع الشرٌع ن  أل

 ح منه لو فعلها.وال تص ،ه ال ٌإمر بقضاء الصالةلو أسلم الكافر فإن  

 النفساء وال تصح  ال الحابض و " فال تجب علىاءس  ف  ون   حائ  اّل إ -أي البالػ العاقل  - كلّفم" :قال

ٌ   "من مجنون وال تصحّ " :قال منهما. وكذلك  ،اال ٌفٌق أبد  جنون الذي ، والمقصود به المةلعدم الن

ؾ فً زمن صالة  ؾالمخر   الذي ذهب عقله فإن ه ال تصح  منه الصالة، لكن إذا أفاق المجنون أو المخر 

ه ال ن  أكثر فإأو  صالتٌن أو كل هذا الوقت ،فً زمن الصالة كلها ُجن  لكن لو  ،هالفعه ٌجب علٌه أن ٌن  فإ

 منه الصالة.  ال تصح   إذا أفاق. كذلك األبلهن ٌقضٌها ٌجب علٌه أ

ٌِّ " :قال ٌ   ال تصح   "زوال صؽٌر ؼٌر مم ٌ  الصالة من الصؽٌر ؼٌر المم ز عندنا فً المذهب هو ز. والمم

ٌ ه أمره  ا الممٌز فتصح  وأم   ،ستكمل سبع سنواتمن ا ٌ   -منه الصالة وعلى ول ز بها لسبع ٌعنً هذا المم

ٌ   وعلى سنٌن، ها تفٌد فإن   وعلٌه أن ٌفعل كذا"أو  إذا ذكر العالم "وعلى فً المذهبعندنا قاعدة  -ه ول

ها تفٌد ن  "وعلى" فإأو  "وعلٌهمسؤلة تجد فٌها " كل  . االنصاؾفً المرداوي  هالوجوب. وهذا ذكر

فلٌس  بالدٌن"أو  بنه بالنفقةلب ااعندنا تفٌد التحرٌم "ولٌس لإلبن أن ٌطفً المذهب  "لٌس"مثل الوجوب. 

 "وعلى. االنصاؾالشٌخ عالء الدٌن المرداوي فً  ذكرهتفٌد الوجوب كما  . "وعلى"التحرٌمبها المراد 

  ٌ بالصالة لسبع سنٌن وكذلك ضربه على تركها الصؽٌر أمر هذا الصؽٌر  ً" أي ٌجب على ولهمرُ ه أول

د وال ح الؽٌر شدٌوالمراد بالضرب الؽٌر مبرِّ  ،ه ٌضربهسنٌن فإن   لعشر سنٌن، ٌعنً إذا استكمل عشر

جوز ان ٌضرب الطفل علً الصالة ا قبل العشرة سنٌن فال ٌٌزٌد فً كل مرة عن عشرة ضربات. وأم  

فقط لقوله صلى هللا علٌه وسلم "مروا أبناءكم للصالة لسبع واضربوهم علٌها لعشر"  فال ه ٌإمر ألن  

 ال بعد أن ٌستكمل عشر سنٌن.ٌضرب إ

 :المذهب ان علىهذا فً الصالة التً لها وقت ضرورة وهما وقت "وٌحرم تأخٌرها إلى وقت الضرورة"

مرض أو  لنحو سفر ال لمن له الجمعإٌحرم التاخٌر إلى وقت الضرورة  ،وقت العشاء ووقت العصر

  ٌ ه فإن   ؤخٌر،ٌفعلها مع الثانٌة جمع تأو  بؤن ٌجمعها فً وقت الثانٌة ىالجمع فً وقت األولة ٌنوي مثال لن

المشتؽل بستر عورته  كمثل "اولمشتؽل بشرط لها ٌحصل قرٌب  " :الحالة الثانٌة قال ذلك.ال ٌحرم علٌه 

أن ٌإخر الصالة ال بعد خروج الوقت فهذا ٌقولون ٌجوز  ال ٌنتهً من خٌاطته إعنده ثوب ٌخٌطه مثال  

خٌر ؤه ال ٌجوز تهاتٌن المسـؤلتٌن فإن  وما عدا  .اخروج وقت الصالة تمام   إلىأو  وقت ضرورة إلى

 ا".ا موقوت  المإمنٌن كتاب   علىالصالة كانت  "إن   الصالة عن وقتها لقوله تعالى

الصالة لٌست واجبة  ن  ٌقول إ -نكر وجوب الصالة ٌعنً الذي أ. جاحد الصالة "وجاحدها كافر" :قال

  .استتابتهوتجب كافر ٌُعتبر ه ن  فإ
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ال أو  وهل ٌكفر به ،وكسال   اتهاون  ترك الصالة ا وهً ة جد  هناك مسؤلة لم ٌذكرها المإلؾ وهً مهم  

 : لكن بشرطٌنٌكفر ه إن   ،ٌكفر

 لفعلها.  ناببهأو  مامه ٌدعوه إن  : ألو  الشرط األ -

الصالة  وقت الثانٌة عنها، ٌعنً ٌدعوه إلى ٌتضاٌق : أن ٌؤبى فعل الصالة حتىالشرط الثانً -

ٌدخل وقت صالة العصر فٌتضاٌق وقت  فال ٌفعلها فٌخرج وقت صالة الظهر ثم   الظهر مثال  

لفعل صالة  وقت ال ٌسع من وقت العصر مثال   ة العصر عن فعل صالة العصر وٌبقىصال

ٌُحكم بكفره  . العصر حٌنبذ  

ون وٌقول بعض الناس الذٌن ال ٌصل   إلىن ٌنظر اآلن أا ال ٌجوز ألحد ذ  بؽٌر هذٌن الشرطٌن ال تكفٌر، إ

 مثل الهٌبة مثال   ناببهأو  مام: أن ٌدعوه اإلالشرط األول :ال ٌكفرون إال بشرطٌنهم كفار، فالمذهب أن هم إن  

ؼٌر  -فعل الصالة  احد  ود. فال الحاكم وال الهٌبة ٌدعو أن هذا ؼٌر موجواآل - القاضً مثال  أو  ناآل

 لٌها الحاكمٌدعً إن : أالشرط الثانً فعل الصالة. إلىقبل الدعاٌة  موجود فال تكفٌر مثل ما ٌقول الحنابلة

فال ٌحكم  ه بالكفر،صالة الظهر حتً ٌخرج وقتها ثم ٌحكمون علٌ فال ٌدعوه أفراد الناس وٌدعونه إلى

صلً هللا علٌه وسلم  لمذهب والدلٌل علً ذلك قول النبًالمسلمٌن بالكفر. هذا هو ا أفراد الناس على

  .ا هوالمذهب المعتمدوبٌنهم الصالة فمن تركها فقد كفر" فهذالعهد الذي بٌننا "

ا لجمهور أهل العلم وهو رأي وفق   ال ٌكفره  إن  ا وكسال  تارك الصالة تهاون   أن   والقول الثانً فً المذهب

ه وأن  الحنابلة  علىا ا شدٌد  رد   لهذه المسؤلة ورد   تصدى المؽنًبن قدامة رحمة هللا فً ، مثل اكبار الحنابلة

نسان ٌموت بٌن هم ٌتركون الصالة على من لم ٌصلِّ، بل كل إالعصور لم ٌمر فً عصر منها أن   ن  قال إ

ٌُصلى علٌه وٌدفنؽس  ذا مات ٌُ إ ،ه مسلمالمسلمٌن ومشهور عنه بٌن الناس أن    المسلمٌن.مقابر فً  ل و

ٌُصلىن  ا فإذا صار كافر  ه إمذهب أن  ال ا علىم  أ ٌدفن فً مقابر ل وال علٌه وال ٌؽس   ه ال ٌجوز أن 

ة اإل فابن قدامةالمسلمٌن.  ٌ  رحمة هللا ٌقول على مر عصور األم   ة ال ٌوجد فٌها هذا الشًء حتىسالم

بل عن شخص لم ا سُ ه لم  إال أن   - التكفٌر بترك صالة واحدة إن كان ٌرىو -الشٌخ ابن باز رحمه هللا 

فسكت الشٌخ وقال ال ٌخبرهم وٌدعهم  ب الناس أن ه ال ٌصلً،خبر األهل ٌُ ٌعنً ٌقولون  ٌصلً سكت.

فلذلك ه كافر. من ترك صالة واحدة أن   ه ٌقول أن  ن  ، مع أٌصلون علٌه وٌدفن مع المسلمٌن فً مقابرهم

 فر.ه قرٌب من الكُ فر فإن  أن ترك الصالة إن لم ٌكن كُ  الخالؾ فٌها كبٌر لكن ال شك  

 اإال مرتب   وال ٌصح   ،والجمعة اةكفاٌة عن األحرار المقٌمٌن للخمس المإد   افرض، ذان واإلقامةاأل فصل"

  ٌ ٌِّ متوال ٌ   ن  وسُ ا، وبعد الوقت لؽٌر فجر ز عدل ولو ظاهر  ا من ذكر مم ، ومن ا بالوقتا عالم  ا أمٌن  ت  كونه ص

إال فً الحٌعلة ا سر   وسامعه متابعة قولهلمإذن  ن  ، وسُ ى وأقام لكل صالةن لألولفوابت أذ   قضىأو  جمع

، ً علٌه الصالة والسالم بعد فراؼهالنب وٌب صدقت وبررت، والصالة علىالحوقلة وفً التث فٌقول

ٌ  أو  ما ورد من الدعاء. وحرم خروج من المسجد بعده بال عذروقول   ة رجوع"ن

قربه لفجر فقط. أو  فهو إعالم بدخول وقت الصالة الشرع فً اوأم   ،هو اإلعالم اللؽةفً  ذاناأل، فصل

الصالة بذكر مخصوص.  ىا اإلقامة فهً مصدر من أقام والمراد بها فً الشرع إعالم بالقٌام إلوأم  

أفضل من فعل ن فعله فالمإذ   ن اإلقامة وكذلك أفضل من اإلمامة،واألذان عندنا فً المذهب أفضل م

ؼفر للمإذنٌن" أرشد األبمة وا مإتمن اللهم  ا والمإذن ن  هللا علٌه وسلم "اإلمام ضام اإلمام لقول النبً صلى

 وٌقولون أن  األمانة أعلى رضً هللا عنه. داود والترمزي من حدٌث أبً هرٌرةرواه اإلمام أحمد وأبو 

 األذان أفضل من اإلمامة. ن  على أ من اإلرشاد وهذا ٌدل   ، والمؽفرة أعلىمن الضمان
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اإلثم مسلم بل فرض كفاٌة إذا قام به البعض سقط  كل   " ٌعنً لٌست فرض عٌن علىفرضا كفاٌة" :قال

مر وهذا أذا حضرت الصالة فلٌإذن لكم أحدكم" متفق علٌه. ى هللا علٌه وسلم "إعن الباقٌن لقوله صل

كفاٌة بل ا فال ٌكون فرض ا إذا كان منفرد  ٌقصد به اثنٌن فؤكثر أم  الرجال  علىواألمر ٌقتضً الوجوب. 

األذان  ،وٌخرج من ذلك كذلك النساء ا الواحد فلٌس له كما سنذكره.أم   اثنٌن فؤكثر،على الرجال إذا كانوا 

 كره. ه ٌُ المذهب أن  كره للنساء األذان واإلقامة، قامة لهم لٌس فرض كفاٌة بل ٌُ واإل

أي  "للخمس"قال  المسافرٌن. فال ٌجب على "المقٌمٌن"، وقوله اءرق  ى األفال ٌجب عل "حرارقال "األ

قامة. " ال المقضٌة فال تجب لها أذان وال إاةالمإد  "قال دون ؼٌرها من الصلوات.  فقط،للصلوات الخمس 

الشٌخ عثمان هو من عطؾ الخاص على  وهً داخلة فً الصلوات الخمس. لكن ٌقول "والجمعة"قال 

  ها ذكرت لزٌادة المزٌة فٌها.ن  العام لمزٌتها أ

له األذان  سن  ٌُ  المسافروكذلك  له، ن  سذان واإلقامة لكن ٌُ كما ذكرنا ال ٌجب علٌه األ نفردالما وأم  

 كره لهم األذان واإلقامة ولو بال رفع صوت.ٌُ  النساءا أم   ،واإلقامة

 :خمسة شروط وشروط صحة األذان :قال

 ا.مرتب   -

-   ٌ  ا. متوال

 خر.آ رنة ببعضها وال ٌفصل بٌنها بؤمرأي ٌؤتً بكلمات مقت -ا عرف   -

-   ٌ  بالنٌات".عمال ما األإن  ه صلى هللا علٌه وسلم "ي ٌنوي األذان لقولأ -ا أن ٌكون منو

 .ٌصح   ا، فإذا كان من امرأة فالأن ٌكون من ذكر وأن ٌكون هذا الذكر ممٌز   -

 أن ٌكون بعد دخول الوقت لؽٌر فجر. -

 :فهً المؤذنشروط فهذه هً شروط صحة االذان وأما 

 ا.ممٌز  ا ولو أن ٌكون ذكر   -

  ولو فً الظاهر فقط.وأن ٌكون عدال   -

 .وأن ٌكون عاقال   -

 .اأٌض  ا وأن ٌكون صٌت   -

وهو رفع الصوت  ذان له ركن واحد فقطواأل، خمسة وشروط المإذن أربعةا شروط صحة األذان ذ  إ

 لٌحصل السماع. 

أن ٌإذن له بعد منتصؾ اللٌل  المذهب ٌصح  فً الفجر  "وبعد الوقت لؽٌر فجر" :هللا علٌه قال رحمة

واللٌل هنا ما بعد منتصؾ اللٌل.  وٌحملونه على بالل ٌإذن بلٌل" هللا علٌه وسلم "إن   صلىلقول النبً 

ولٌس طلوع  له من ؼروب الشمس وآخره طلوع الشمس،و  ٌنبؽً أن ٌكون أ: ٌقول قناعاإلهنا كما فً 

الشمس اللٌل ٌكون من ؼروب  الفجر كما نقله عن الشٌخ تقً الدٌن رحمه هللا. بخالؾ ؼٌر المسار فإن  

 هناك. طلوع الفجر  إلى

بعد  ا فً المذهب ٌصح  خره طلوع الشمس فاألذان عندنقال ٌنبؽً أن ٌكون من ؼروب الشمس وآ

ذلك فً  على . ونص  هو مباح؟ سن ة أم ُمباح؟ هل هو لكن ما حكمه بعد منتصؾ اللٌل ،منتصؾ اللٌل

 ن ٌكون فً الوقت فقط. مثال  بل المستحب أ ،ٌإذن فً هذا الوقتال ن ستحب أٌعنً ٌُ  ،أن ه مباح اإلقناع
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الصالة أي  ، ٌؤتً الناس وٌقٌموال ٌإذن على اإلقامةٌعنً فً المذهب ٌجوز أن ٌإذن بعد منتصؾ اللٌل 

ره األذان قبل طلوع الفجر كإال فً رمضان ٌقولون ٌُ ا كما ذكرنا ُمباح. وهذ، المإذن ال ٌإذن أذان آخر

 الناس.   ٌؽر  لبال   ن لم ٌإذن له بعد طلوع الفجرإ الثانً،

ٌ   ن  قال "وسُ  أن  سن  وٌُ ا ٌعنً رفٌع الصوت التً ٌنبؽً أن تتوافر فً المإذن. فصٌت   فهذه السنة "ات  كونه ص

 ا بالوقت لٌإمن خطبه. وكذلك أن ٌكون عالم  ا ٌكون أمٌن  

تؤخٌر لحدٌث أو  كان جمع تقدٌم سواء   "صالة قام لكل  أذن لألولى وأ فوائت قضىأو  ومن جمع"قال 

أقام لكل  ثم   ن لألولىأذ  هللا علٌه وسلم فً عرفة بٌن الظهرٌن  فً جمع النبً صلىجابر رضً هللا عنه 

 ٌن فً مزدلفة. صالة، وكذلك الجمع بٌن العشاب

ٌ  "قال  ن للمإذن أن ٌجٌب نفسه، وكذلك ٌسن للمقٌم أ سن  أي ٌُ ، للمقٌم سن  ٌُ وكذلك  "لمؤذن وسامعه سنّ و

لسامع المقٌم أن ٌجٌب المقٌم  ، وكذلك ٌسن  ن ٌجٌب المإذنلسامع المإذن أ سن  ٌجٌب نفسه وكذلك ٌُ 

 لها أن تتابع قول المإذن. ٌسن   اأٌض  مرأة اأو  ،قراءة قرآنأو  ولو كان فً طواؾ متابعة قوله -للصالة 

ً  ال  إ -فٌقول الحوقلة  فً الحٌعلة إال ،امثل قوله سر  أن ٌقول اإلنسان  وهو  على  فً قول المإذن ح

  ً " وكذلك ٌقول فً له أن ٌقول "ال حول وال قوة إال باهلل معه ٌسن   الذي ٌرد   فإن  الفالح  على الصالة وح

 -رت له أن ٌقول صدقت وبر   سن  ٌُ  إذا قال المإذن فً صالة الفجر: الصالة خٌر من النوم، أي - التثوٌب

 فال ٌقول مثل المإذن فً هذا التثوٌب.  -بكسر الراء 

د أود ن ٌرد  ، فاألداء أاألذان له أداء وله قضاء  ذا رد  تخرج. فإالسامع بعد كل كلمة من المإذن  المرد 

من األذان فٌقوم السامع وٌعٌد ا القضاء فإنه ٌكون بعد أن ٌنتهً المإذن ، أم  بعدها مباشرة هذا ٌكون أداء

 األذان مرة أخرى.

وقوله ما ورد وهذا الدعاء  ،ذانٌعنً من األ "بعد فراغههللا علٌه وسلم  صلىالنبً  والصالة على: "قال

هللا علٌه  ه صلىالدعاء بعد األذان لقول اأٌض   وٌسن   إلى آخره، .."هذه الدعوة التامة رب   المشهور "اللهم  

 ."بٌن األذان واإلقامة وسلم "الدعاء ال ٌرد  

هرٌرة رضً هللا ٌحرم الخروج من المسجد لحدٌث أبً  أي بعد األذان، - وحرم خروج المسجد بعده

 أبا القاسم  ا هذا فقد عصىأم  ا بعد األذان فقال  ٌجتاز المسجد خارج  ه رأي رجال  "إن  عنه فً صحٌح مسلم: 

ٌ  أو  ذان بال عذروسلم". فٌحرم الخروج من المسجد بعد األهللا علٌه  صلى الرجوع  ىفإذا نو ،ة رجوعن

 ه ال ٌحرم. كذلك التؤذٌن قبل وقت الفجر فال ٌحرم الخروج بعده من المسجد.المسجد فإن   إلى

 فوقت الظهر من الزوال حتى ،ودخول الوقت ،تم  الحدث وتقد   طهارة ستة:شروط صحة الصالة  فصل"

ه سوى ٌمثل كل شًء ٌصٌر ظل   ى ظل الزوال، وٌلٌه المختار للعصر حتىسووفٌإه  منتصب   تساوىٌ

 ، وٌلٌه المختار للعشاء إلىحمرٌؽٌب الشفق األ ، وٌلٌه المؽرب حتىالؽروب إلىوالضرورة  ظل الزوال

رك مكتوبة بإحرام فً دوتُ  الفجر إلى الشروق.وٌلٌه  طلوع فجر ثان   ل والضرورة إلىثلث اللٌل األو  

ٌ   ،وقتها إن عجز ه دخوله ظن   ٌؽلب علىأو  نهٌتٌق   ال ٌسعها، وال ٌصلً حتىوقت  م تؤخٌرها إلىحرُ لكن 

 لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبٌرة لز  ن اخطؤ. عن الٌقٌن، وٌعٌد إ
جمع إلٌها ته وما ٌُ م  ومن صار أهال 

ا قضاء ف ر أو قبلها، وٌجب فور  ا ما لم ٌتضر  نسى أو ٌخشى فوت حاضرة أو اختٌارها، ٌوابت مرتب 

ة  الثالث: ستر العورة، وٌجب حتى خارجها فً خلوة وظلمة بما ال ٌصؾ البشرة وعورة رجل وحر 

ة وركبة، وابن سبع حتى عشر الفر  مراهقة، وأم   جان، وكل  الحرة عورة إال وجهها بالصالة، ة ما بٌن سر 
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ن ُحبس فً محلٍّ ومن كشؾ بعض عورته  ا أو بقعة أعاد، ال م  وفُحش أو صل ى فً نْجس أو ؼصب  ثوب 

نجس أو ؼْصب  ال ٌمكنه الخروج منه، الرابع: اجتناب نجاسة ؼٌر معفوٍّ عنها فً بدن وثوب وبقعة مع 

م إن لم القدرة ر بقلعه لم ٌجب، وٌتٌم  ب ر عظمه أو خاطه بنجس وتضر  ن ج  ه  اللحم، وال تصح  بال ٌؽط  ، وم 

ام واعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طرٌق وال فً أسطحتها،  الخامس: عذر فً مقبرة وخالء وحم 

استقبال القبلة، وال تصح  بدونه إال لعاجز أو متنف ل فً سفر مباح وفرض قرٌب  منها إصابة عٌنها وبعٌد 

ا بخبر ثقة ٌقٌن، وبمحارٌب المسجهتها،  لسفر اجتهد عارؾ بؤدل تها فً ا، وان اشتبهت لمٌنوٌعمل وجوب 

ن ةوإن صل ى بال أحدهما مع القدرة قضى مطلق ا وقل د ؼٌره، ٌَّ ٌ ة ، فٌجب تعٌٌن ُمع وُسن   ،. السادس: الن

ٌ ة إمام وابتمام ولمإتم  انفراد لعذر اإلحرام، وال ٌضر  تقدٌمها علٌها بٌسٌرمقارنتها لتكبٌرة  ، وُشرط ن

 ببطالن صالة إمامه ال عكسه إن نوى إمام االنفراد." وتبطل صالته

إلسالم والعقل : اتسعة بزٌادة ثالثة شروط وهً اإلقناعو هىالمنتستة وعدها فً  شروط صحة الصالة

 :وهًقال ستة  والتمٌٌز.

 م وهذه تقد  كبر لصحة الصالة الطهارة من الحدث األصؽر واألٌعنً ٌشترط  طهارة الحدث :لو  األ

 الحدٌث عنها. 

 ًفوقت الظهر من الزوال" :فقال ،ل فً أوقات الصالةأخذ ٌفص   ثم   ،دخول الوقت :قال :الثان،" 

ى ، فٌستمر الوقت فً الظهر حتالفًء بعد تناهً قصرهأو  بتداء طول الظلهو ا بالزوالوالمقصود 

، الظل الذي قبل الزوال إذا طلعت الشمس هو الظل بعد الزوال ، والفًءوفٌإه منتصب   ظل   ٌتساوى

فإذا زالت  ،تستوي فً وسط السماء ه ٌخرج لكل شًء ظل جهة المؽرب حتىفإن  من المشرق 

الشمس عن وسط السماء، إذا بدأ الظل ٌزٌد عن هذا المنتصب فإن ه حٌنبذ نقول قد زالت الشمس 

لت الشمس فً جهة المؽرب هذا هذا الظل الذي ٌعود فً جهة المشرق إذا زا، ودخل وقت الظهر

القلم أو  صبمنت شًء ٌعنً مثل الكؤس مثال   ،منتصب   أي رجع الظل حتً ٌتساوى الفًء.ٌسمونه 

 ظل الزوال. وفٌإة سوى

أن ٌكون هناك ظل بعد المنتصؾ صؽٌر  بد   ذا ؼابت الشمس فً كبد السماء الا كل منتصب إطبع  

الزوال ٌختلؾ فً البلدان فً الجزٌرة  وهذا ظل   حسب فً طول هذا المنتصب،هذا ال ٌُ  -ا جد  

. ففً الزوال هذا الظل الذي تزول عنده الشمس فً المؽرب وهكذاأو  العربٌة ٌختلؾ عنه فً مصر

ظل الزوال ٌكون  العربٌةة عندنا فً الجزٌرة خاص  ا ا ٌكون صؽٌر  ، أحٌان  اكبر  أو  اٌختلؾ صؽر  

بتدأ ٌطول فً ما ٌدخل الوقت إذا عاد الفًء. إذا اإن   لوجوده،هذا ال ٌحسب ال ٌدخل الوقت صؽٌر. 

ل دخ ه حٌنبذ  الظل فإن  أو  ءٌؤتً الفًأو  ، إذا بدأ ٌطولذهاب الشمس فً جهة المؽربالزوال بعد 

ٌكون هذا الظل طول هذا القلم الذي  حتى - منتصب   وقت الظهر وٌستمر هذا الوقت حتى ٌتساوى

 .الزوال ظل   وفٌإه سوى منتصب   ى ٌتساوىحت .نصبناه

"حتى ٌصٌر ظل كل قال وقت اختٌار ووقت اضطرار،  :العصر له وقتان ،وٌلٌه المختار للعصر

هللا  رضً هللا عنه عن النبً صلى صل فٌه حدٌث جابرا األوهذا طبع   "ظل الزوال شًء مثلٌه سوى

به حٌن صار ظل  جاءه وصلى :العصرً علٌه السالم الصالة مرتٌن فمع جبرٌل  "صلىعلٌه وسلم 

وهذا الحدٌث  "مثلٌه كل شًء حٌن صار ظل  به العصر  ىوصل   جاءه مرة أخرى مثله ثم   شًءكل 

هذا هو شًء فً المواقٌت.  أنه أصح  مشهور رواه النسابً والترمزي ونقل الترمزي عن البخاري 

 ظل الزوال. سوىمثلٌه حتى ٌصٌر ظل كل شًء  - المذهب
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صفرار الشمس بعد كون وقت العصر ٌستمر حتى ا ن  أ عن اإلمام :فً المذهب الرواٌة األخرى

ه ٌستمر وقت فً المذهب. فالرواٌة الثانٌة هً أن   الذي، ٌعنً هو أطول من الوقت ٌهالظل مثل

الشمس حٌنبذ ٌبدأ وقت اإلضطرار، وهذا القول هو الذي  صفرتإذا ا -لى اصفرار الشمس إ العصر

هللا علٌه وسلم فً  : وهً أظهر لقول النبً صلىالفروعك المجد وقال فً ق وكذلالموف   اختاره

 " رواه مسلم.  بن عمرو أن ه قال "وقت العصر ما لم تصفر الشمسحدٌث عبد هللا

، هذا ما "الؽروب تبدأ حٌن ٌصٌر ظل كل شًء مثلٌه إلى - وقت الضرورةٌعنً  -والضرورة "قال 

الصالة فً وقت لو وقعت الصالة إلٌه لكن وهذا الوقت ٌحُرم تؤخٌر  وقت الضرورة. ىسم  ٌُ 

لكن ٌحرم علٌه أن ٌؤخرها إلى هذا  ؟ تكون أداء داء أم قضاءهل هً أ -وقت التحرٌم  -طرار اإلض

الذي رواه هللا علٌه وسلم فً الحدٌث  الوقت قول النبً صلىهذا  الوقت لؽٌر عذر والدلٌل على

ذا كانت بٌن قرنً الشٌطان ة المنافقٌن ٌجلس ٌرقب الشمس حتى إتلك صال"الجماعة إال البخاري 

 ه لو لم ٌنه  الجماعة إال البخاري. ووجه الداللة أن   " رواهال ٌذكر هللا فٌها إال قلٌال  ا، قام فنقرها أربع  

 .الممتعالتنوخً فً شرح هذا الفعل، كما قال الشٌخ  ا ذم  علىبالتؤخٌر لم  

فٌبدأ وقت المؽرب بابتداء اكتمال ؼروب قرص الشمس حتى ٌستمر حتى ٌؽٌب  المغربقال وٌلٌه 

وقت ٌؽٌب  أقل   ن  ، وكما قال الشٌخ محمد إوالمراد به: الحمرة المعتصرة فً السماء الشفق األحمر"

قال هذه هً المدة التً فً الؽالب ، إلى ساعة ونصؾ وثالث دقابقحمر ساعة وربع فٌه الشفق األ

وثالثة دقابق، لذلك  من ساعة وربع وال ٌزٌد عن ساعة ونصؾ ال ٌؽٌب فً أقل   شفق.ٌؽٌب فٌها ال

ٌ  التقوٌم اآل  ا ساعة ونصؾ.ن عندنا ٌوم

: وقت اختٌار وهو من نصاؾاإلكما ذكر فً  نوقتٌ إلى اأٌض  عندنا ٌنقسم والمغرب فً المذهب 

 إلنصاؾا تبع   اإلقناعفً  رحمه هللااوي ج  بعده ذكر الح ظهور النجم ثم   ؼروب الشمس إلى

ال ٌكون هو أو  فهل ٌكون هذا المذهب ىالمنتهالمرداوي وهذا هو المذهب. ولكن لم ٌذكره صاحب 

 ؟فهل تكون هً المذهب ناعاإلقلم ٌذكر هذه المسؤلة، هً زابدة فً  المنتهىصاحب ؟ المذهب

 الزوائد فتكون هً المذهب.ي كتاب فهً المذهب وهذا من كل زٌادة وكل مسألة فً أ نّ القاعدة أ

جابر الذي  اأٌض  ، لحدٌث لٌل األولثلث ال إلى المختار العشاءلمؽرب ي ٌلً وقت اقال وٌلٌه أ

هللا علٌه وسلم فً وقتٌن. والرواٌة الثانٌة وهً  فٌه جبرٌل علٌه السالم النبً صلى م  ذكرناه، الذي أ

نصؾ اللٌل لحدٌث عبد هللا بن  إلىر ٌمتد منتصؾ اللٌل وقت مختا إلىأنه  اأٌض  عندنا فً المذهب 

 منتصؾ اللٌل األوسط.  إلىهللا علٌه وسلم وقت العشاء  السابق فً رواٌة مسلم قال فٌه صلىعمر 

وهً أظهر. وكذلك  الفروعوقال فً  اإلقناعق والمجد وجمع وذكرها فً ختار هذه الرواٌة الموف  وا

عدها ٌكون وبل و  ثلث اللٌل األ إلىه ن  ا المذهب هو أذ  إالشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللا تعالى. اختٌار 

 إلىالعشاء ٌمتد وقته أو  اللٌل ٌمتد   ا جمهور العلماء أن  وطبع   طلوع فجر الثانً. إلىوقت الضرورة 

لٌل وهو ال ه ٌنتهً بنصؾآخر فً المذهب ذكره ابن النجار رحمه هللا أن  الفجر الثانً لكن قول 

 نصؾ اللٌل لحدٌث ابن عمر. إلىه ٌنتهً أن   عثٌمٌن رحمه هللااختٌار الشٌخ ابن 

الفجر إال ما  إلىمتداد وقت العشاء ذهبوا إلٌه وهو ا ما ا للجمهور على مرٌح  لم نجد دلٌال  فالحقٌقة 

 رضً هللا عنه فً صحٌح مسلم أن   أبً قتادةوا بحدٌث من استدل   اأٌض  ، وورد عن بعض الصحابة

أن  إلىر صالة ما التفرٌط فً الٌقظه أن تإخ  إن   لٌس فً النوم تفرٌط،هللا علٌه وسلم قال " النبً صلى

، ما بعدها ال ٌكون وقت الصالة، فتبقً بقٌة صالة الفجر باإلجماعال إ ٌدخل وقت صالة أخرى
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 لٌه. أمثل دلٌل للجمهور على ما ذهبوا إا هذا هو تقرٌب   -" الصلوات

هللا علٌه وسلم فً  ، لقول النبً صلىشروق الشمس إلىي الشروق أ إلى لفجراوٌلٌه  :قال رحمه هللا

ذكر  اإلقناعولكن فً ، ت الفجر ما لم تطلع الشمس"وقبد هللا بن عمرو السابق فً مسلم "حدٌث ع

الفجر إلى اإلسفار، ثم  ختٌار ٌبدأ من طلوع وقت اال ن  أدلة وقتٌن: وقت اختٌار ووقت كراهة، وقال إ

 ن  أل؟ لٌست هً المذهب اإلسفار ٌكون وقت كراهة إلى طلوع الشمس، لكن هل هذا المذهببعد 

ا الشٌخ منصور تعق به اإلنصاؾوهذه لم ٌذكرها فً  اإلنصاؾاألولى ذكرها فً   ٌ وقال أن  ، ثان

ا ال تكون هً المذهب  .ذكرها اإلقناعن كان صاحب وإ مقتضى كالم األكثر أن ه ال كراهة فإذ 

، كل الصلوات فً وقتهاحرام " ُتدرك مكتوبة بتكبٌرة اإلتوبة بإحرام فً وقتهارك مكدوت  " :ثم قال

ر للعصر قبل أن تؽرب الشمس، نقول ، ٌعنً إذا كب  ر تكبٌرة اإلحرام فً وقتهاتدرك أداء  إذا كب  

. الجمعة  ٌصلٌهاأو  قضاء  الجمعة  هل نقول أدركلعصر ن لذ  أ كب ر ثم   أدرك صالة العصر أداء 

 ن  ، القاعدة عندنا أدراكها فً الوقت. حتى الجمعة عندنا فً المذهب إٌصلٌها جمعة أداء   ؟اظهر  

رة اإلحرام إال فً بتكبٌ اأٌض  ٌكون ف إدراك الجماعةا ، أم  فً الوقت ٌكون بتكبٌرة اإلحرام اإلدراك

لما هو  االف  و المذهب عندنا فً كل صور الصالة خهذا ه ،قل من ركعةصالة الجمعة فال ٌكون بؤ

الجماعة ُتدرك بالركوع، المذهب عندنا أن ه ُتدرك  معروؾ عند بعض العلماء المعاصرٌن أن  

فً  رضً هللا عنهبً هرٌرة المكتوبة بالوقت بإدراك تكبٌرة اإلحرام والدلٌل على ذلك حدٌث أ

أو  تؽرب الشمس ن أدرك سجدة من العصر قبل أنم  النبً صلى هللا علٌه وسلم قال " المتفق علٌه أن  

حرام وتكبٌرة اإلوالسجدة ركن  .وهذا حدٌث صرٌح "دركهامن الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أ

 فؤي شًءحرام ركن السجدة ركن وتكبٌرة اإل ؟فً المذهب ارٌح  ركن فما رأٌكم فً الدلٌل ألٌس ص

 . رك الصالة كلهادأي ركن ٌؤتً به فً الوقت فقد أ -ٌفعله المصلً فً الوقت 

مام مسلم قال هذا اإل ن  الدلٌل صرٌح ولكن اإلشكال أ -السجدة أو  حراموالفرق بٌن تكبٌرة اإل

كؤن المسلم هو المذهب ونجعل الناس  نا نمشً علىها هً الركعة ومع ذلك نحن نقول أن  ن  والسجدة أ

لمذهب ال ا نا عرفنا دلٌل المذهب وأن  ن  هو الصحٌح ونترك ما عداه المهم أ الصحٌح وإن شاء هللا

 بقول إال بدلٌل.ٌقول 

وقت ال ٌسع لفعل كل الصالة ، وٌحرم تؤخٌر الصالة ل"وقت ال ٌسعهاإلى ٌحرم تأخٌرها لكن " :قال

ه ظن   ىٌؽلب علأو  ن دخول الوقتٌتٌق   ، وال ٌجوز له أن ٌصلً حتىنه"ٌتٌق   فٌه، "وال ٌصلً حتى

الظن ألحقوه  ت علٌنا أن  مقام الٌقٌن بٌنما فً مسابل مر   نظر هنا جعلوا ؼلبة الظن  وا دخول الوقت.

ا ؼابت الشمس فً حابة رضً هللا عنهم لم  وا على ذلك بفعل الصستدل  وا ، هنا عملوا بالظن  بالشك  

ا أفطروا خرجت الشمس وهذا ٌدل بعدم ثم   ٌعملون بؽلبة الظن  هم أن   على ، هذا ٌدل  رمضان أفطروا

أو  نهوال ٌصلً حتً ٌتٌق   قال .وال ٌشترط الٌقٌن الوقت بؽلبة الظن  جواز العمل فً دخول  على

ٌ ن أ بؽلبة الظن   ٌعنً إذا صل ى -ه دخوله وإن عجز عن الٌقٌن وٌعٌد إن اخطؤ ظن   ىٌؽلب عل ه ن  وتب

  أن ٌعٌد. أخطؤ ٌلزمه

ٌ   ا لوجوبهصار أهال  ومن " :قال ٌعنً لو  "جمع إلٌها قبلهاقبل خروج وقتها بتكبٌرة لزمته وما 

تٌن اإلحرام ٌعنً خمس ثوان  ٌخرج وقت العصر طهرت بمقدار تكبٌر قبل أن مرأة حابض مثال  ا

 نذتفعل المؽرب وتقضً العصر والظهر. لو أُ أن ن اآلن المؽرب ٌجب علٌها ذ  فطهرت ثم أُ ، مثال  

تقضً  ؟اأتاها الحٌض فما الواجب علٌه لتكبٌرة اإلحرام ثم   الظهر وأدركت المرأة خمس ثوان  
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 - قبل أذان المؽرب بدقابق فخرج وقت العصر ، بلػ مثال  قال "وصار أهال  لوجوبها" الظهر فقط.

 جمع إلٌها قبلها كالفجرذا لم ٌجد ما ٌُ ا إ. أم  "قبلهاإلٌها جمع وما ٌُ " ،ٌلزمه أن ٌصلً الظهر والعصر

 .فقط الفجرخرجت الشمس ٌلزمها أن تقضً   طهرت ثم  ، مثال  ه ٌقضً فقط الفجرن  فإ

فلٌصلها ا لقوله صلى هللا علٌه وسلم "فور  الصلوات الفوابت ٌجب  "ا قضاء الفوائتوٌجب فور  " :قال

ٌ ةفهذا دل "إذا ذكرها بالترتٌب ما لم  ٌجب أن ٌقضً -ا ب  ا قضاء الفوابت مرت  ، ٌجب فور  ٌل الفور

 مثال   معٌشة ٌحتاجها، ٌعنًأو  مالهأو  تضرر فى بدنه: إذا هذا القٌد ٌعود على الفورٌة - تضررٌ

ٌ ة، ، فبد  أن ٌعمل ال عنده وظٌفة هذا ٌعود على  - ٌنس  أو  .وٌجوز له التؤخٌرتسقط عنه الفور

 علٌه ظهر ، مثال  ه ٌسقط عنه وجوب الترتٌبن  فإ ،بٌن الفرابض الفابته الترتٌب نسًأو  الترتٌب

  ٌ ثم تذكر صالة الظهر، هل ٌلزمه أن ٌعٌد ٌه ظهر حتى فرغ منها عل ن  ا أوعصر فصلى العصر ناس

 صالةثناء تذكر أ لو صلى العصر ثم  الظهر فقط.  ٌصلً؟ هر فقطالظ الظهر والعصر، أم ٌصلً

 .ٌصلً الظهر وبعد ذلك العصر ن ٌقطعها ثم  ر، ما الحكم؟ ٌلزمه أعلٌه الظه ن  العصر أ

ٌ ة والترتٌبهذا ٌعود على  -" اختٌارهاأو  ٌخشى فوت حاضرةأو " :قال ، االثنٌن: ٌعود على الفور

  ً ا، لكن ٌخشى خروج وقت الفوابت فور   ًن تقضفوت الحاضرة نقول: ٌجب علٌك أ إذا خش

، ٌخشى خروج وقت اختٌار الحاضرة، العصر قبل أن ٌصٌر ظل كل شًء مثلٌهأو  نالحاضرة اآل

م الفابتة فستكون علٌه فابتتٌن، ذا قد  ه إن  الحاضرة أل الصالةم ٌقد   ؟الفابتهأو  الحاضرة الصالةم قد  هل ٌ

خروج وقت أو  اضرةفوت خروج وقت الح وكذلك الترتٌب ال ٌجب علٌه أن ٌرتب، إذا خشً

المؽرب وهم  هل ٌسقط الترتٌب خشٌة فوت الجماعة؟ دخل المسجد وعلٌه صالة اختٌار الحاضرة.

، هل ٌسقط الترتٌب ٌصلون  ها الن  الترتٌب إال فى الجمعة فقط، أل ه ال ٌسقطن  المذهب أ ؟العشاء مثال 

الترتٌب  قوطبسه ٌقول رحمه هللا فإن  سالم ا ما ذهب إلٌه شٌخ اإلم  م الجمعة على ؼٌرها، أتقضى فٌقد  

 .إذا خشى فوت الجماعة

 االصطالح ًا فم  الشًء المستقبح، وأونقصان الهى  اللؽة ، والعورة فًستر العورةالثالث  :قال 

وٌجب حتى خارجها وفى خلوة وظلمة أن ٌستر "ل ، قافهً سوءة اإلنسان وكل ما ٌستحً منه

إلنسان أن ٌستر عورته من ، ال ٌجب على ا، والستر ٌكون من جمٌع الجهات إال من األسفل"عورته

ر عورته بما ن ٌست"بما ال ٌصؾ البشرة"، ٌعنً بما ال ٌصؾ لون البشرة، ٌجب علٌه أقال  .األسفل

 ة ومخففة، ومتوسط مؽلظة :ة أنواع من العورةثالثوعندنا  .ٌصؾ لون البشرة ال

قاربت  التً المقصود بها البنت -ة مراهقه "وعورة رجل وحر   : هذه المتوسطة.قال ولىاأل -

الركبة لٌستا بعورة خالف ا السرة و ٌعنً ،ما بٌن سرة وركبة"، امطلق   ةوأم   - البلوغ ولم تبلػ

ٌ ة ا فى مكان فٌه كان قاعد   النبً صلى هللا علٌه وسلم ن  والدلٌل على استثناء الركبة أ .للشافع

السرة فٌدل على أن ها ا م  وأ .البخاريرواه  ا جاء عثمان ؼطاهما،ماء فكشؾ عن ركبتٌه فلم  

ن ٌرٌه ا طلب من الحسن ألم  لٌست بعورة ما فعله أبو هرٌرة رضى هللا عنه وأرضاه 

الحسن رضً هللا عنه فكشؾ عن سرته  فٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم له المكان الذى قب  

ا ما بٌن ذ  إ السرة لٌست من العورة، ن  . قالوا هذا ٌدل على أحمدله فٌه، رواه اإلمام أفقب  

 .فلٌستا بعورة ةا السرة والركبم  هو العورة، أ السرة والركبة

علٌه  الفرجان، ٌجب - افقط الذكر طبع  عشر وعورته إلى : وهى ابن سبع مخففة :الثانٌة قال -

 .الصالةالفرجٌن فقط فى  أن ٌؽطً

، وجه الصالةال وجهها فى ة عورة، كل الحرة عورة إ: وهى كل الحر  قال المؽلظة والثالثة -
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هما عورة باعتبار ن  فإ الصالةا الوجه والكفان خارج م  لٌست بعوره، أ الصالةفى  المرأة

 كفٌها كبقٌه بدنها.أو  إلى وجه المرأةن ٌنظر نسان أم على اإلٌحرُ  النظر، ٌعنً

ا طبع   ،ا فى النظرالفحش هنا قالوا هو الذى ٌفحش عرف   "شح  وف   بع  عورته وما انكشف" :قال

عاد أ ا أو بقعةثوب   أو غصب   س  ى فى نج  صلأو " قال ولو كان بال قصد.ة ن ٌعٌد الصالهذا ٌجب أ

ه ٌلزمه أن ٌصلً ن  والمذهب عندنا أ الصالة.ن ٌعٌد ه ٌلزمه أن  فإ"، لو صلى فى الثوب النجس الصالة

ولو ، ا وال إعادةرٌان  عُ  الثوب الؽصب المذهب عندنا ٌلزمه أن ٌصلًا م  وأ فى الثوب النجس ثم  ٌعٌد.

 مؽصوبة فى دار مؽصوبة صلى فى بقعةن ٌعٌد، وكذلك لو ه ٌلزمه أن  صلى فى الثوب المؽصوب فإ

 .ه ال تصح  صالتهن  مكان مؽصوب فإأو 

 ه ال تصح  ن  ، وكذلك لو صلى فى بقعة نجسة فإالتحرٌم والفساد - ضً الفسادتالنهً عندنا ٌق ن  أل

بس فى ذا حُ س، ال ٌمكنه الخروج منه" إال من حبس فى محل نج": ، لكن قالن ٌعٌدصالته وٌلزمه أ

ال ٌستطٌع أن ٌخرج منه ه ن  أ اأٌض  مؽصوب أو  ذا حبس فى مكان نجسمحل نجس، هذا مستثناه إ

 ة.ولٌست علٌه إعاد ه ٌصلِّ ن  فإ

  :ى، والدلٌل على ذلك قوله تعال، فى ثوب وبدن وبقعة"عنها معفو   غٌر نجاسةاجتناب " :قالالرابع 

عذاب القبر  ةعام   ن  تنزهوا من البول فإ"صلى هللا علٌه وسلم  ا قول النبًر" وأٌض  "وثٌابك فطه  

ن صلى هللا علٌه وسلم أمره عرابى وأحدٌث بول األ فً البقعة نجاسةاجتناب الوالدلٌل على  ".منه

ؼٌرمعفو عنها، المعفو عنها ال ٌجب على المصلً  نجاسةاجتناب  ا من ماء.نوب  وا على بوله ذ  ٌصب  

ان طاهر فً ؼٌر الطعام ا كان من حٌو: الدم الٌسٌر إذن  ٌجتنبها، ومن النجاسات المعفو عنها مثلأ

ثر االستجمار أ اأٌض  ، عفى عن ٌسٌرهه ٌُ ن  قت نجاسته فإذا تحق  طٌن الشوارع إ اأٌض  كذلك والشراب، 

، ٌقولون ن فً سلس البول بعد كمال التحفظما ٌتقاطر مم  أو  ، كذلك البولعفى عن ٌسٌره فى محل هٌُ 

ذكر مسابل كثٌرة نجاسات  -هذا الباب  ة مسابل فًعد   االقناعوذكر فى  ٌُعفى عن ٌسٌره. اأٌض  

 ربع مسابل.أن عفى عن ٌسٌرها، ونحن ذكرنا اآلٌُ 

فى مكان  ثوب وبدن وبقعة، المراد بالبقعة مكان أعضاء السجود، ٌعنى ٌصح  أن ٌصلً فً :قال

. وهناك مسؤلة ذكرها الشٌخ عضاء السجود نجس متنجس، أهم شًء أوالذى ٌقابل صدره مثال  

، فى األصح اجتناب النجاسات الصالةه ال ٌجب فى ؼٌر ن  ، وهو أالمنتهىحاشٌته على  منصور فً

؟ ن ٌستجمرأى حاجته ن قضم   كل   على، هل ٌجب مسؤلة االستجمار اأٌض  وذكرنا  ا للشافعٌة.خالف  

م هنا خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم ٌجب قلعه وٌتٌم  أو  جبر عظمهن وم": قال .الصالةراد فقط إذا أ

ما إم  أ"، ن لم ٌؽطٌه اللحما إوجوب    .ذا ؼطاه اللحم فإ نه ال ٌجب علٌه أن ٌتٌم 

ٌعنى ؼٌر  -ا تعبد   الصالةفٌها  واطن عندنا فى المذهب ال تصح  هناك م   "بال عذر وال تصح  ": قال

الموتى قصود بالمقبرة هى مدفن ، الم"مقبرة ذر فًبال ع وال تصح  ": ، قالمثلهالة وال ٌلحق بها معل  

فى هذا  الصالة تصح  قبران فأو  جد فٌها قبرذا وُ ا إم  أن ٌكون فٌها أكثر من ثالثه قبور، أ وال بد  

" وهذه موجودة فى اموالحم  "قال:  الثالثمر األ لقضاء الحاجة. عد  ، وهو ما أُ ءخالقال: و .المكان

ٌ  بعض الدول اإل ، هه بالساونان نشب  فٌه اآلام الذى ٌدخلون ، هذا الحم  والمؽرب سورٌافً  ةسالم

ً بل وهعطان اإلفٌها. كذلك أ الصالة ، هذه الحمامات كلها ال تصح  الحمام البارد، الحمام الحار

 عد  ما أُ  مر الخامس المجزرة وهًكذلك األ ى فٌه.عتر إلٌه، ال الذي يه وتؤوتقٌم فٌ المكان الذي

الطرٌق  فٌها، كذلك قارعة الصالة ه ال تصح  ن  إف ولو طاهرة ة وهو مرمى الزبالة، كذلك المزبلللذبح
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مواطن  صلى فً سبعةن ٌُ النبً صلى هللا علٌه وسلم نهى أ ن  أ فٌها لحدٌث ابن عمر الصالة ال تصح  

 الهواء تابع للقرار. ن  وذلك أل "هاتسطحوال فً أقال: "وذكر هذه المواطن السبعة، 

 :مسائلة عدّ هذه األمور السبعة  من - ستثنى من ذلكٌ   

 ة ولو قبل الدفن بال  كراهة.الجنازة فى المقبرة صحٌح: صالة ولىؤلة األالمس -

-   ٌ  صحٌحة. ضرورة  د والجنازة بالطرٌق لوالعٌ ةالجمع ا: صالةثان

 .ذن هللافى الطرٌق صحٌحة وستؤتً بإ الراحلةعلى  الصالة: الثالثة -

ا: إذ -  المإلؾ. هكرا كان هناك عذر كما ذرابع 

 بدونه  وال تصحّ  "وا وجوهكم شطرهوحثٌما كنتم فول  "مع القدرة لقوله تعالى  استقبال القبلة :الخامس

 وكذلك ٌقولون ٌعجز عن استقبال القبلة، العاجز عن استقبال القبلة كالمرٌض الذي - إال لعاجز

سفر  ل فًتنف  مال ستثنىٌ  كذلك  ة.ه ال ٌجب علٌه استقبال القبلن  إفالمربوط والمصلوب لؽٌر القبلة، 

م،مباح ؼٌر مكرو النبً صلى هللا  ن  ، ألدون مسافهة قصر أي اولو كان هذا السفر قصٌر   ه وال محر 

برأسه ولم  الته حٌث ما كان وجهه، ٌومهر راحعلى ظ كان ٌصلً"علٌه وسلم كما قال ابن عمر 

  .لٌهمتفق ع "ٌكن ٌفعله فً المكتوبة

ا م  إلى القبلة، وأ الصالةن ٌفتتح ا أذا كان راكب  ٌلزمه إصحٌح  ؟لتهعلى راح قبلة المصلًهً وما 

قبلته؟ جهة قصده، قبلته جهة  ًما ه .فتتاح والركع والسجود تجاه القبلةلزمه اال المتنقل الماشً

 ن  ا أن ٌعٌدها إلى جهة قصده فإذا كان عاجز  إدها؟ ع  الدابة ولم ٌُ أو  ذا عدلت بها السٌارةإ، وقصده

 .ال تكون صحٌحة الصالة ن  ا على إعادتها فإذا كان قادر  ا إم  ، أةتكون صحٌح الصالة

 ،عن ٌقٌن ٌمكنه مشاهدة الكعبة أو من ٌخبره وهو من ٌعنً من الكعبة -وفرُض قرٌب منها : قال

وبعٌد منها  وال ٌضر النزول عن الكعبة أو العلو عنها. ،فرض هذا القرٌب من الكعبة إصابة عٌنها

ٌستقبل جهتها لقول رسول هللا  أنفرضه  -عن ٌقٌن  هالكعبة وال ٌجد من ٌخبري ال ٌمكنه مشاهدة أ

ي شخص أ "ا بخبر ثقة بٌقٌنوب  وٌعمل وج"قال بٌن المشرق والمؽرب قبلة". هللا علٌه وسلم " صلى

هت بتوإن اش" ،ه معهاه فٌتج  ٌن تتج  إلى أي فٌنظر " أوبمحارٌب المسلمٌن" ،او شاك   ا أمتٌقن لٌس ظان   

الذي ال ٌعرؾ عالمات القبلة  "وقلد ؼٌره"ل صالة. قال سفر اجتهد عارؾ بؤدلتها" وٌجتهد لك فً

سواء اخطؤ أو أصاب.  امطلق   ى بال أحدهما مع الخبرة قضىن صل  عارؾ بؤدلة القبلة وإ - د ؼٌرهقل  ٌُ 

ا سافر إنسان   بمعنى أن لو جتهاد فً البلد ممنوع،اال ن  فً سفر ٌدل على أ توقوله اجتهد وإن أشتبه

شخص  بل لو أن   ،مردود علٌه اجتهاده ن   ولم ٌعرؾ اتجاه القبلة واجتهد فإبلد مثل الرٌاض مثال   إلى

ٌ   بؤن   أخبره   عذر.ه ال ٌُ ن  ٌلزمه أن ٌعٌد كل الصلوات أل أنه خطؤن هذه هً جهة القبلة وتب

 الدلٌل على و ىهللا تعالإلى ا تقرب   ى فعل الشًءعزم القلب علا وهً لؽة القصد وشرع   النٌة :السادس

ٌ  ما األن  اشتراطه قول الرسول صلى هللا علٌه وسلم "إ ٌ   ومحل   ،ات"عمال بالن ة عندنا هو القلب الن

ٌ  وشروطها اإل ال بٌلها بٌسٌر إو قُ أول العبادة اة عندنا فً المذهب أسالم والعقل والتمٌٌز. وزمن الن

هذا الذي سٌفعله الفعل  ن  بعد طلوع الفجر فٌنوي أ ، وهو ٌبدأن ٌنوي بعد الؽروبأ ٌصح  الصٌام 

ٌ  صالة.  ٌ ن  بد   و تراوٌح أو كسوؾ أو خسوؾ الا أو عصر  ا أهذه الصالة وتر   ا أن  ثان أن ٌنوي أو ٌع

ٌ  هذه الصالة. لكن إ  كصالة اللٌل مثال  نة كالنفل المطلق الذي ٌكون ذا كانت هذه الصالة ؼٌر مع

ٌ ة الصالةأأجز  . ه ن
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ٌ  بالمقارنة أن ٌؤ داروالم "حراممقارنتها بتكبٌرة اإل ن  وسُ " :قال ة وال ٌعنً ذلك تً بالتكبٌر عقب الن

ٌ  ا  ر.ة مع تكبٌرة اإلحرام بالضبط كما ذكر الشٌخ منصور لكن ٌنوي ثم ٌكب  نبساط الن

ٌ  أ -تقدٌمها  وال ٌضر   ه عثمان والزمن الٌسٌر  ،رٌحرام بزمن ٌستكبٌرة اإل على - ةي الن هنا حد 

الموالة فً الوضوء ه ٌنوي بما ال تفوت به ا ال تفوت به الموالة فً الوضوء أي أن  هو مالنجدي قال 

ٌ  لكن ٌشترط أ حرامقبل تكبٌرة اإل مها على تكبٌرة اإلحرام ٌزمن ٌسٌر  -ة ن تكون هذه الن  -التً قد 

  ٌ ٌ  وشُ " :قال .ده به الشارحبعد دخول الوقت وق  ن ٌنوي حال هفٌشترط لإلمام أ "تمامم وابة إمارط به ن

ن أول الصالة فال ٌجوز أ ترط ذلك منشه مإتم وكذلك ٌُ ن  لك ٌشترط للمؤموم أن ٌنوي حالته أوكذ

ا وجاء رجل لٌدخل معك  لو صلٌت فً المسجد منفرد  مثال   ا فً منتصؾ الصالة.ٌكون إمام  ٌنوي أن 

ٌ  وشُ "المذهب  على ال ٌصح  ؟ إمام أن تقلب نٌتك من منفرد إلى فهل ٌصح    ة وابتمام" هذهمامة إرط ن

 من أول الصالة. 

ا هللا علٌه وسلم لم   بً بكر رضً هللا عنه مع النبً صلىمسؤلة وهً مثل ما حصل من أ وٌستثنون

 مإتم   ا إلىإمام   ل أبو بكر من كونههللا علٌه وسلم فتحو   قدم النبً صلى ا ثم  بو بكر كان إمام  بهم أ ركب  

ر بالناس وكٌل إمام الحً وحضر ذا كب   إالمذهب عندنا. فعندنا مثال   أثناء الصالة وهذه مستثناة على

 ب.المذه مل الصالة اإلمام فتصح الصالة علىكوأ مإتم   إلىاإلمام وتحول الوكٌل 

ل بةكتطوٌل اإلمام وكذلك المرض  "انفراد بعذر أبٌح به ترك الجماعة ولمإتم  " :قال النعاس  ؼ 

الصالة معاذ ل علٌهم الرجل الذي طو   ما فعله ذلك و الرفقة. وٌدل علىهل والمال أاأل ىوالخوؾ عل

 -وتبطل صالته "ن لم ٌكن للمإتم عذر وانفرد بطلت صالته بمجرد مفارقته. قال تركه وأنفرد. فإ ثم  

ال  المؤمومة بطلت صالة ذا بطلت صالة اإلمام مباشر" فإال عكسهببطالن صالة إمامه  -لمؤموم أي ا

مام نقول إن نوى اإل؟ ت صالة المؤموم تبطل صالة اإلمامذا بطلفهل إنفراد. نوى إمام ا عكسه إن

مام اكثر من مع اإل كان لوصالة اإلمام ال تبطل وكذلك  ن  موم فإهذا المؤنه االنفراد بعد أن خرج م

 واحد وبطلت صالة أحدهم فال تبطل صالة اإلمام.

 عندنا فً المذهب هل ٌصح   -مم ن وراءه ا ن ٌستخلؾ أحد  إذا احتاج اإلمام أ - لالستخالفبالنسبة 

ؤ هل ه لم ٌتوض  أن   مثال   رتذك  مام ثم   اإل؟ لو أحرم مثال  ومتى ٌصح   ستخالؾ فً الصالة أو ال ٌصح  اال

الصالة هل له أحدث فً  لو أحرم اإلمام ثم   لٌس له أن ٌستخلؾ وهذا هو المذهب. ؟له أن ٌستخلؾ

من مدافعة إذا خشً انتقاض الوضوء  ؟ٌستخلؾ اإلمام ا متىإذ   له أن ٌستخلؾ.؟ لٌس أن ٌستخلؾ

نعم ٌستخلؾ وٌقول ٌا فالن أكمل الصالة بالناس  ؟و كان فً السجود هل له أن ٌستخلؾفل ،األخبثٌن

 بالناس ثم   فالن صلِّ  فٌقول ٌا ن مثال  خص فاتته ركعتاا. شن ٌستخلؾ مسبوق  المذهب أ ٌجوز فًبل 

 .ٌسلم بهم بالركعتٌن ثم   ٌؤتً إلىٌنتظرونه  هذا اإلمام الذي فاتته ركعتٌن؟ ماذا ٌفعل

 

ا بسكٌنة ووقار مع قول ما ورد وقٌام إمام، فؽٌر مقٌم إلٌها ٌُسن  خروجه إلٌها متطه ر   "باب صفة الصالة 

ا ٌدٌه إلى حذو منكبٌه، ثم  عند قول مقٌم "قد قامت الصالة، فٌقول "هللا أكبر" وهو قا بم فً فرض رافع 

ته، وٌنظر مسجده فً كل  صالته ثمذ ٌقول "سبحانك اللهم   ٌقبض بٌمناه كوع ٌسراه وٌجعلهما تحت سر 

ا ثم  ٌقرأ الفاتحة مرتبة  وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جد  وال إله ؼٌرك"، ثم  ٌستعٌذ ثم  ٌبسمل سر 

ا فً جهرٌة متوالٌة، وفٌها إحدى عشرة تشد ٌدة، وإذا فرغ قال "آمٌن"، ٌجهر بها إمام ومؤموم مع 

ًْ مؽرب   ٌ ٌُجهر فٌه. وٌسن  جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعٌد وكسوؾ واستسقاء وأوال  وؼٌرهما فٌما 



13 
 

ل  ٌ ر منفرد ونحوه. ثم  ٌقرأ بعدها سورة فً الصبح من طوال المفص  ٌُكره لمؤموم، وٌخ وعشاء، و

ا ٌدٌه، ثم  ٌضعهما على ركبتٌه مفرجتً والمؽرب من ق صار ا رافع  ه والباقً من أوساطه. ثم  ٌركع مكبر 

ا وهو أدنى الكمال، ثم  ٌرفع رأسه وٌدٌه معه  األصابع وٌسوي ظهره وٌقول "سبحان رب ً العظٌم" ثالث 

األرض وملء ما شبت  قابال  "سمع هللا لمن حمده" وبعد انتصابه  "رب نا ولك الحمد ملء السماء وملء

بعد"، ومؤموم "ربنا لك الحمد" فقط. ثم  ٌكب ر وٌسجد على األعضاء السبعة فٌضع ركبتٌه ثم   من شًء

ٌدٌه ثم  جبهته وأنفه. وُسن  كونه على أطراؾ أصابعه ومجافاة عضدٌه عن جنبٌه وبطنه عن فخذٌه، 

ا وهو أدنى ا ا وٌجلس مفترش ا وتفرقة ركبتٌه وٌقول "سبحان ربً األعلى" ثالث  لكمال، ثم  ٌرفع مكب ر 

ا على ركبتٌه بٌدٌه،  ا معتمد  ا وهو أكمله، وٌسجد الثانٌة كذلك، ثم  ٌنهض مكب ر  وٌقول "رب  اؼفر لً" ثالث 

ا،  ذ، إن كان تعوذ ثم  ٌجلس مفترش  ٌ ة والتحرٌمة واالستفتاح والتعو  فإن شق  فباألرض فٌؤتً بمثلها ؼٌر الن

لى فخذٌه وقبض الخنصر والبنصر من ٌمناه، وتحلٌق إبهامها مع الوسطى، وإشارته وُسن  وضع ٌدٌه ع

بسبابتها فً تشه د ودعاء عند ذكر هللا مطلق ا وبسط الٌسرى، ثم  ٌتشه د فٌقول "التحٌات هلل، والصلوات 

ٌنـ أشهد أن ال الطٌبات، السالم علٌك أٌها النبً ورحمة هللا وبركاته، السالم علٌنا وعلى عباد هللا الصالح

ا وٌصلً  الباقً كذلك  ٌ ة مكب ر  ا عبده ورسوله". ثم  ٌنهض فً مؽرب ورباع د  إله إال هللا وأشهد أن  محم 

ا على الفاتحة، ثم  ٌجلس ا مقتصر  د وعلى  سر  ل ثم  ٌقول "اللهم  صلِّ على محم  ا فٌؤتً بالتشه د األو  ك  متور 

ت على آل إبراهٌم إن ك  د كما صلٌ  د كما باركت آال محم  د وعلى آل محم  حمٌد مجٌد، وبارك على محم 

ذ فٌقول "أعوذ باهلل من عذاب جهن م، ومن عذاب القبر،  على آل إبراهٌم إن ك حمٌد مجٌد" وُسن  أن ٌتعو 

م"، وتبطل  ؽر  ال، اللهم  إنً أعوذ بك من المؤثم والم  ومن فتنة المحٌا والممات، ومن فتنة المسٌح الدج 

ا. بدعاء بؤمر ا ا معرف ا وجوب  لدنٌا، ثم  ٌقول عن ٌمٌنه ثم  عن ٌساره "السالم علٌكم ورحمة هللا" مرتب 

 ة رجلٌها عن ٌمٌنها وهو أفضل".لوامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس مترب عة أو مسد

ة هً صفة الصالوباب فً أبواب الفقه كله  وهذا فً الحقٌقة أهم   "صفة الصالةباب فً ه هللا: "قال رحم

هل الخٌر من األبمه وأ ً" وكثٌر  وا كما رأٌتمونً أصل  هللا علٌه وسلم "صل   وقد قال الرسول صلى

 ىوالرسول صل ، فً صفة الصالةا مستقال  أو كتاب   ،كٌفٌة الصالة فً -الفقه  ا فًوالصالح لم ٌقرأ كتاب  

هللا علٌه وسلم  الصالة كما لو كان النبً صلى تعل مواأي  "صلوا كما رأٌتمونً أصلً"هللا علٌه وسلم قال 

 -المذهب  والصالة على .صفة الصالة ٌحرص على تعل ماإلنسان أن  فٌجب على مامنا ونراه ٌصلًأ

 لكن هم ٌختارون.  عندهم له دلٌل، وإن كان هناك صفات أخرىوكل حركة قول  فكل  

صفات متعددة فهل  وهً ما ورد على القواعدفً فالمذهب عندنا كما ذكر ابن رجب رحمه هللا قاعدة 

؟ المذهب عندنا ستحب أن ٌفعل بكل الصفاتو نقول ٌُ أ ز ما عاداهاألفضل أن نختار صفة واحدة ونجو  

ستحب أن تؤتً كما هذه السنة ٌُ  ن  ا شٌخ اإلسالم له قول معروؾ وهو أوأم   ،هم ٌختارون صفة واحدةأن  

ونذكر سبب ختٌار الحنابلة فٌما نستطٌع وسنذكر ا - ختارونهجر السنة. والمذهب ٌال تُ  وردت حتى

 ذلك.   فسنذكر الدلٌل علىد مثال  االختٌار لماذا اختاروا هذه الصفة وهذا التشه  

الطمؤنٌنة والتؤنً فً  والسكٌنة هً "متطهر بسكٌنة -الصالة  إلىي أ -خروجه إلٌها  سن  ٌُ "قال رحمه هللا 

 ،أن ٌقوله ستحب  ما ورد ٌُ  فكل  ما ورد". مع قوله  -وهً الرزانة  -ووقار " ،جتناب العبثالحركات وا

 مسلم. خر هذا الحدٌث الذي رواه آ إلى .."اوفً قبري نور   اجعل فً قلبً نور  ا اللهم  " ٌقول مثال  

قامت قد "ذا قال المقٌم ؟ فالسنة عندنا ٌقوم اإلمام إمام للصالةمتى ٌجب أن ٌقوم اإل" وقٌام إمام" :قال

المقٌم قد قامت  قولعند قٌام اإلمام  ٌسن   هأن   لٌل علىن ٌقوم. والدذا رأه المؤموم ٌسن  أإ ثم   "الصالة

فً حدٌث بً اوفة لم كما فً الحدٌث الذي ذكره ابن أهللا علٌه وس فعله الرسول صلى ماالصالة ٌقولون 
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ٌ  رواه أ هللا علٌه وسلم كان ٌقوم عند قول المقٌم قد قامت  فالنبً صلى. المطالب العالٌةفً  علىبو 

ه اإلمام مسلم وهو قول النبً صلى ما رواهو اإلمام  رأىذا  إال  المؤموم ال ٌقوم إ ن  لٌل على أوالد الصالة.

ا ٌقوم اإلمام عند قول المقٌم "قد قامت ترونً خرجت هللا علٌه وسلم "ال تقوموا للصالة حتى ". إذ 

له أن   للصالة فٌستحب  قد قام أو دخل مثال   تحب أن ٌقوم،ساإلمام قد قام ٌُ  رأى المؤمومإذا  ثم  الصالة" 

 ن ٌتهٌؤ للصالة. ٌقوم وأ

و إلى حذا ٌدٌه رافع  "النافلة ال ٌجب علٌه أن ٌقوم فٌها. " وسٌؤتً أن  فٌقول هللا أكبر وهو قائم فً فر "

ا نسؤل فٌها ما كٌفٌة ة كما ذكرنا جمع عظم العضد والكتؾ. والسن  ب هو م  والمنك   "منكبٌه سابق ا دابم 

له  المذهب التكبٌر علىكٌؾ ٌبدأ تكبٌر اإلحرام على المذهب؟ ؟ متى ٌبدأ التكبٌر؟ التكبٌر على المذهب

عن السنة  وهذا ورد ،بتداء التكبٌر وٌنهً الرفع مع إنتهاء التكبٌرقوله: ٌرفع ٌدٌه مع اسؤو ةصفة معٌن

رواه  ،ه مع التكبٌرٌهللا علٌه وسلم ٌرفع ٌد ه رأى النبً صلىن  أ بن حجرالصحٌحة فً حدٌث وابل 

 صابع عند المنكبٌن. س األوالمذهب ٌبدأ بالرفع وٌنتهً معه وتكون رإ فالتكبٌر علىاالمام مسلم. 

ٌ   والرواٌة األخرى. ر إلى فروع أذنٌهه ٌكب  ن  أ والرواٌة األخرى فروع أذنٌه  بٌن أن ٌرفعهما إلىر ٌخ

 .إلى حذو المنكبٌن هبعاس أصوٌرفع رإ :ختاروا هذه الصفةعندنا الكن المذهب  وبٌن منكبٌه.

 ،الكوع هو العظم الذي ٌلً أصل اإلبهام فٌقبض هكذا ن  " وذكرنا أٌقب  بٌمناه كوع ٌسراه ثمّ "

له دلٌل لكن ال ٌكفً الوقت عمل  كل   ا عندناطبع   "وٌنظر مسجده فً كل صالةته تحت سر   ماوٌجعله"

ا، المهم أن  لذكره ، كل  عمل له دلٌل، ذكرنا أن  الحنابلة ٌهتم ون بالدلٌل، سواء كان دلٌال  ضعٌف ا أو صحٌح 

ته  "تهوٌجعلهما تحت سر  " .له دلٌل علً والدلٌل على ذلك قول  -المذهب عندنا أنه ٌجعلهما تحت سر 

ا هذا الحدٌث أو األثر رواه اإلمام رضً هللا عنه "من السن ة وض ته" طبع  ع الٌمنى على الشمال تحت سر 

ق فً تحقٌق  حه الحال  فه النووي وابن الجوزي والحافظ واأللبانً ولكن صح  د المنتقىأحمد وضع  ، محم 

ح هذا األثر عن علً رضً هللا عنه فً تحقٌقه  ق صح  لمجد الدٌن أبً البركات  للمنتقىصبحً حال 

  تعالى.رحمه هللا

علٌه مع أن ه  نص   الكشاؾوٌقول الشٌخ منصور فً كره أن ٌجعلهما على صدره، وعندنا فً المذهب ٌُ 

ن على الشمال على صدره هللا علٌه وسلم كان ٌضع الٌمٌ ىالنبً صل ً حدٌث البن حجر أن  ف ن  رواه أل

حه األلبانً صحٌح لكن ُمتكلَّم فٌه.  -لكن  وهو الُمفتى به اآلن األخرى لذلك الرواٌة هذا الحدٌث صح 

لكن عندنا ٌضعها  ،األخرى ته تحت سرته هذه هً الرواٌة، ٌضعها فوق سر  مر واسعاأل المذهب أن  

 للتراص بٌن المصلٌن.  أدعىوهذا  صدره كره أن ٌضعهما علىفوق سرته وٌُ 

 سبحانك اللهم   ٌقول ثمّ " ،ات ال ٌكفً الوقت لذكرهاءناك إستثناوه "وٌنظر مسجده فً كل صالة" :قال

من  أصح   هناك صفات أخرى هذا هو المختار مع أن   "جدك وال إله ؼٌرك ك وتبارك اسمك تعالىوبحمد

 ا ورد. كره االستفتاح بؽٌره مم  وال ٌُ  ،وجل   هذا الدلٌل لكن فً هذا تمجٌد هلل عز  

نا والبسملة عند " وال ٌجهر بالبسملة،اٌبسمل سر   ثمّ " ،أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :ٌقول "ٌستعٌذ ثمّ "

دلة كثٌرة أصرحها حدٌث سورتٌن وهناك أ ن فاصلة بٌن كل  ست من الفاتحة بل هً آٌة من القرآلٌ

الرحمن ولم ٌقل بسم هللا  .."ذا قال الحمد هلل رب العالمٌن قلت حمدنً عبدنً"قسمت الصالة بٌن عبدي إ

 ا للمعتمد من المذهب. ن رقم واحد خالف  مع ذلك هم ٌجعلونها فً المصحؾ اآلالرحٌم و

م ؤ لمن ٌقرأ بال صالة إال -متوالٌة وفٌها إحدى عشرة تشدٌدة"  مرتبة ٌقرأ الفاتحة ثمّ  ،اٌبسمل سر   ثم  "
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هللا علٌه وسلم إذا فرغ هللا عنه: كان النبً صلى بً هرٌرة رضً " لحدٌث أمٌنوإذا فرغ قال آ، "الكتاب

اإلمام بآمٌن ٌجهر  لطٌفة،ة ، بعد أن ٌسكت االمام سكتته من القرآن رفع صوته وقال آمٌنمن قراء

وهو المنفرد ٌعنً إن جهر ي ؼٌر اإلمام والمؤموم الة الجهرٌة. "وؼٌرهما" أا فً الصوالمؤموم مع  

  .بالقراءة جهر بالتؤمٌن، وإن أسر  بالقراءة أسر  بالتؤمٌن

هذه  - كرهمؽرب وعشاء وٌُ أوالتً ستسقاء ووكسوؾ واصبح وجمعة وعٌد بقراءة  جهر إمام سنّ ٌو"

ا  ٌ   ،لمؤموم –باإلجماع طبع  ٌ   فٌما ٌسن   فرد ونحوه بٌن الجهر واإلخفات" حتىر منوٌخ ر بٌن فٌه الجهر ٌخ

 الجهر واإلخفات.

ذهب بقدر قراءة المؤموم للفاتحة، أن ٌقرأ اإلمام فً الم ستحب  ٌُ  " فبعد أن ٌقرأ الفاتحةٌقرأ بعدها ثمّ " :قال

 ثم  " المذهب المؤموم ال ٌجب علٌه أن ٌقرأ الفاتحة وقراءة اإلمام له قراءة كما ورد فً الحدٌث. مع أن  

وطواله  "وساطهل والمؽرب من القصار والباقً من أٌقرأ بعد ذلك سورة فً الصبح من الطوال المفص

 أوقصاره تبد إلى آخر سورة اللٌل،من سورة النبؤ  وساطه تبدأوأإلى آخر المرسالت، تبدأ من سورة ق 

 خر الناس. ى إلى آمن سورة الضح

 هنا للركوع كما ٌرفعهما لإلحرام، فكذلك ٌرفع ٌدٌه "ركبتٌه ٌضعهما على ثم  ٌدٌه  اا رافع  ر  ٌركع مكبّ  ثمّ "

نا الذي عند اإلشكال .ٌد فً الركبة وٌسوي ظهره" ٌلقم كل األصابعمنفرجتً ركبتٌه  ٌضعهما على ثم  "

ر بعد أن ٌركع وبعضهم ٌبدأ وبعضهم ٌكب  ر قبل أن ٌركع بعضهم ٌكب   ن  الذي ٌحدث من كثٌر من األبمة أ

فٌجب أن ٌكون التكبٌر فً  ،وهذا كله على المذهب صالتهم باطلةوع وٌنهٌه فً الركوع التكبٌر فً الرك

صالته فً  ر وٌنهٌه وهو قابم فإن  أو فً قٌامه وٌكب   أو فً سجودهكمل فً ركوعه االنتقال فقط، فإذا أ

وال ٌوجد فعل عندنا فً المذهب بدون ذكر إال فً بعض المواضع التً سنذكرها.  ،المذهب عندنا باطلة

لمسؤلة وا .ها تبطلختٌار المجد لكن المذهب المعتمد عندنا أن  كقول الشٌخ وا ها ال تبطلالقول الثانً أن  

فبعضهم ٌقول للمٌكرفون موجود فً  ،صالتك باطلة ن قال أن  هناك من العلماء م   خطٌرة فٌكفً أن  

ذلك حدٌث  ة، والدلٌل علىر وهو قابم وهكذا كله مخالؾ للسن  و ٌكب  ر إذا وصل المٌكرفون أالركوع فٌكب  

 الفعل فال ٌكون قبله أو بعده.ناء أث -كله حٌن ر حٌن ٌرفع وهكذا ر حٌن ٌركع ثم ٌكب  أبو هرٌرة ٌكب  

والمجزئ من  "صابع وٌسوي ظهرهمنفرجتً األ ٌضعهم على ركبتٌه ثمّ ا ٌدٌه ا رافع  ر  ٌرفع مكب   ثم  "

؟ الرجل المتوسط الخلقة ركبتٌه بٌدٌه، فمن هو متوسط الخلقة أن ٌمس  الركوع المجزئ  الركوع أو حد  

أصابعه وٌقٌس كذلك طوله من رأسه  ٌقٌس من أصابعه إلىٌن والشمال ثم ٌدٌه جهة الٌم ٌقولون أن ٌمد  

ٌ   ،مٌهص قدأخم إلى ٌ  ا الطول مع العرض صار وسط الخلقة، وإفإن كان متساو ا فال ن لم ٌكن متساو

 لً بعضهم أو أحدهم ولٌس من الفقهاء. ا فً الخلقة. هذا ذكرها ٌكون وسط  

تعدت ٌدٌه عن ركبتٌه فلم ا المسجد واإلمام ابفإذا دخلت متؤخر   ،من الركوع أن تعرؾ المجزئ بد   فال

من القاعد  ا الركوع المجزئ. وأم  ن تعرؾ الركوع المجزئ من ؼٌر المجزئأ بد   الركوع فال هتدرك مع

ا  م ركبتٌه.أن ٌنحنً بمقدار أن ٌرى قُد 

سبحان ربً ألفضل عدم الزٌادة علٌها فال ٌقول مرة فً المذهب وا "وٌقول سبحان ربً العظٌم" :قال

ا المنفرد فٌقولون وأعاله إلمام عشر وأم   "كمالال ا وهو أدنىثالث  " :قال العظٌم وبحمده وإن زاد فال بؤس،

 ٌرجع فٌه للعرؾ. 

وٌرفع ٌدٌه هنا كما فً تكبٌرة  ،ناء الرفعٌعنً أث - "سمع هللا لمن حمده ٌرفع رأسه وٌدٌه معه قائال   ثمّ "
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ا ماذا ٌقول؟ قابم   ستتمَّ ا، فإن اقابم   لمن حمده وهو قابم فٌكملها قبل أن ٌستتم  اإلحرام لكن ال ٌكمل سمع هللا 

من الركوع ٌقول ربنا ولك الحمد وإذا قام ٌسكت والمؤموم فً أثناء الرفع  ،ربنا ولك الحمدٌقول اإلمام: 

حدٌث أبً هرٌرة فً الصحٌحٌن، "ثم  ٌرفع كما ورد فً . هذا ٌس هناك ذكر للمؤمومفل ال ٌقول شًء

ٌعنً اإلمام المنفرد: رب نا لك الحمد ملء السماء  -ٌدٌه معه قابال  سمع هللا لمن حمده، وبعد انتصابه 

ا ملء السماء تابع فٌه  ٌقول ملء  واإلقناع، المنتهىوملء األرض وملء ما شبت من شًء بعد، طبع 

السماوات حدٌث علً رضً هللا عنه فً مسلم، وكذلك ٌقول السماوات، وكالهما حدٌث صحٌح، ملء 

، لكن قال اإلمام باإلفراد، ألن ه هو المعروؾ فً األخبار: السماوات المنتهىالشٌخ منصور فً شرح 

ومؤموم: ربنا . أوفىبً ً حدٌث ابن أالسماء هو الذي ورد ف ملء -الذي ورد فً حدٌث ابن أبً أوفى 

 ا.ا طبع  وجوب   ن ذلك،ولك الحمد فقط فال ٌزٌد ع

عضاء األ "وٌسجد على وذكر ما بعد الركوع.ن ٌنتهً من الركوع " وال ٌرفع ٌدٌه بعد أر وٌسجدٌكبّ  ثمّ "

: على الجبهة مأعظُ  " لحدٌث "أُمرُت أن أسجد على سبعةجبهته وأنفه ٌدٌه ثم   السبعة فٌضع ركبتٌه ثم  

 قةصابعه وتكون مفر  كونه على أطراؾ أ ن  وسُ  "القدمٌنأنفه والٌدٌن والركبتٌن وأطراؾ  إلىشار بٌده وأ

قبل ٌدٌه ركبتٌه ه ٌضع ن  والمذهب عندنا أ القبلة. إلىهة وتكون موج   ن لم ٌكن فً رجلٌه نعل أو خؾ  إ

رواه األربعة هللا علٌه وسلم إذا سجد وضع ركبتٌه قبل ٌدٌه  رأٌت النبً صلىن حجر لحدٌث وابل ب

الرسول  خر وهو أن  ح حدٌث أبو هرٌرة اآلفه وهو ٌصح  لبانً رحمه هللا ضع  والدارمً، ولألسؾ األ

وهذا هو  "حدكم فال ٌبرك كما ٌبرك البعٌر وال ٌضع ٌدٌه قبل ركبتٌه"إذا سجد أقال هللا علٌه وسلم  صلى

ثون فً الؽالب. ومثل ما قال ابن حجر أن ه أقوى من حدٌث وابل بن ُحُجر. لكن ه ذا ما ٌمٌل إلٌه المحد 

ٌ م ٌقول إن  فٌه قلب و ا وردود كثٌرة منها أن  ابن الق الشٌخ عبد الكرٌم ظهر اآلن فٌه كالم كثٌر جد 

ا إال هو ولم ٌقل ؼٌره، الخضٌري  ا ٌقول  إسناد المتنوٌقول أن ه لم ٌقل إن  فٌه قلب  مضطرب، أحٌان 

وهناك كالم كثٌر  ،"بل ركبتٌهولٌضع ٌدٌه ق""ولٌضع ركبتٌه قبل ٌدٌه" وفً الرواٌة األخرى المشهورة 

 هذا الحدٌث.  على

عن جنبٌه  - المباعدة االمقصود بهمجافاة ٌعنً  - عضدٌهومجافاة  كونه على أطراف أصابعه وسنّ "

وتفرقة رجلٌه. وكذلك زادها الشٌخ  قناعاإلوزاد فً  ىالمنتههكذا فً  قة ركبتٌه"وبطنه عن فخذٌه وتفر  

ا لرأي الشٌخ ابن ن ٌفرق بٌن قدمٌه فً السجود خالف  والمذهب عندنا أ .الروض المربعمنصور فً 

هللا علٌه  ها فقدت الرسول صلىمٌه لحدٌث عابشة أن  مالصقة قد من بد   ه ٌقول الن  عثٌمٌن رحمه هللا أ

 هللا علٌه وسلم.  ً لٌلة من اللٌالً فوضعت ٌدها على قدمً النبً صلىوسلم ف

وكذلك فً قول أبً هرٌرة رضً  "ار  ٌرفع مكب   ثم  ، الكمال أدنىوهو  اث  ثال وٌقول سبحان ربً األعلى"

 فً الحدٌث المتفق علٌه. - "ر حٌن ٌرفعٌكب   ثم  "هللا عنه 

 ٌجلس على الٌسرى وتكون الٌمنى منصوبة " ٌفرش رجله الٌسرى وٌنصب الٌمنى،اوٌجلس مفترش  "

ثنى رجله الٌسرى وقعد  ثم  "هللا علٌه وسلم  صلىد فً صفة صالة النبً وٌستقبل بها القبلة لقول أبً حمٌ

: وكان ٌفرش رجله قالت ،ا هذا فً حدٌث رواه ابن ماجة وقول عابشة رضً هللا عنهاوأٌض  علٌها". 

 فً صحٌح مسلم.  الٌسرى وٌنصب الٌمنى،

ا وٌنهض مكبر  ى ٌسجد الثانٌة كذلك كاألولو ا وهو أكملهً ثالث  ل ؼفروٌقول ربً اا وٌجلس مفترش  "

وٌعتمد علٌهما فإن شق  ركبتٌه ما ٌضع ٌدٌه علىاألرض وإن   " فال ٌعتمد علىركبتٌه بٌدٌه معتمدا على

 وهناك أدلة لكن ال ٌكفً الوقت. فٌعتمد على االرض،
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ٌ   -أي بمثل الركعة األولى  -فٌؤتً بمثلها " ا ال ٌؤتً به واالستفتاح مطلق   "،ستفتاحة والتحرٌمة والؼٌر الن

ذ لم ٌؤت  فإن  ذ فً الركعة فإن لم ٌكون تعو   - به فً الركعة األولى فال ٌؤت  به فً الركعة الثانٌة، والتعو 

" لقول أبً حمٌد فإذا جلس فً الركعتٌن جلس على رجله اٌجلس مفترش   ثم  "فً الثانٌة.  األولى فال ٌتعوذ

  فً صحٌح البخاري. الٌمنى األخرىونصب  الٌسرى

 - قبض الخنصر والبنصر لٌمناه وتحلٌق إبهامها وإشارة بسبابتهوفخذٌه  ٌدٌه على وضع وسنّ "

صبعه فً ه ٌرفع ان  ا أوذكرنا سابق  تشهد ودعاء عند ذكر هللا مطلق ا."  فً - واإلشارة كما ذكرنا هً الرفع

 د أربع مرات:التشه  

 التحٌات هلل ثم ٌرفع. -

 السالم علٌك أٌها النبً ثم ٌرفع. الصلوات الطٌبات -

 عباد هللا الصالحٌن ثم ٌرفع. السالم علٌنا وعلى -

 عبده ورسوله ثم ٌرفع فقط. امحمد   ن  أال إله اال هللا وأشهد  أشهد أن   -

 أن  النبً صلىبن حجر والدلٌل هو حدٌث ا ،هللا علٌه وسلم الصالة على الرسول صلىبعد ذلك ٌكمل  ثم  

ٌشٌر بها  رفع السبابةاصبعه اإلبهام و حلقة على الخنصر والتً تلٌها وحلقهللا علٌه وسلم عقد بؤصابعه 

 كما رواه اإلمام أحمد وأبو داوود. 

والصلوات والطٌبات التحٌات هلل  :د فٌقولٌتشهّ  ثمّ "وبسط الٌسرى" فالٌسرى ٌبسطها على فخذه،  :قال

ال إله إال هللا  عباد هللا الصالحٌن أشهد أن   ة هللا وبركاته السالم علٌنا وعلىالسالم علٌك أٌها النبً ورحم

دات خمسة واختاروا هذا التشه   وكما نعلم أن  د ابن مسعود، وهذا تشه   ا عبده ورسوله،د  محم   وأشهد أن  

ٌقولون لٌس من التشهدات متفق علٌه و مه الناس.أن ٌعل   الرسول صلى هللا علٌه وسلم أمره ن  التشهد أل

 ال هذا التشهد. إ

ٌ   ثم   ،عبده ورسوله اد  محم   أشهد أن   :قال ا ا وٌصلً الباقً كذلك سر  ر  ة مكب  ٌنهض فً مؽرب ورباع

م رجله قد  ذا جلس فً الركعة األخٌرة ا "إا لحدٌث أبً حمٌد أٌض  ٌجلس متورك   الفاتحة ثم   ا علىمقتصر  

 " رواه البخاري.مقعدته األخرى وقعد علىونصب  الٌسرى

ك هٌم إن  اآل إبر ٌت علىد كما صل  آل محم   ىد وعلمحم   : اللهم  صلِّ علىٌقول ثمّ ل وّ د األتً بالتشهّ فٌأ"

ٌد ك حمآل إبراهٌم إن   د كما باركت على إبراهٌم وعلىآل محم   د وعلىمحم   ، وبارك علىحمٌد مجٌد

ختاروا هذه اك صلوات كثٌرة، لكن اوهن .رضً هللا عنهبن عجرة مجٌد. وهذه الصالة لحدٌث كعب 

 ال هذه الصٌؽة.صلوات متفق علٌها إه ال ٌوجد من هذه الألن   الصٌؽة

ّن أن ٌتعّوذ فٌقول" : أعوذ باهلل من عذاب جهن م، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحٌا والممات، ومن وس 

م"،  ؽر  ال، اللهم  إنً أعوذ بك من المؤثم والم  ذا فرغ أحدكم من رة "إً هرٌلحدٌث أبفتنة المسٌح الدج 

 باهلل من أربع ولٌقل هذه األربع" رواه الجماعة إال البخاري. ذاألخٌر فلٌتعو  د التشه  

وكذلك تبطل الصالة إذا أتى بكاؾ  وظٌفة أو جارٌة حسناء. لكً اسؤن  إ كاللهم   "أمر الدنٌاوتبطل بدعاء "

فٌها مخاطبة وال  ن  أل - أو وظٌفة د سٌارة مثال  ن ٌرزقك ٌا محم  الخطاب فً الصالة مثل اسؤل هللا أ

  .تصح  

ما ن  علٌكم إ " فال ٌقول سالم  اا وجوب  ا معرف  مرتب  السالم علٌكم ورحمة هللا  عن ٌساره عن ٌمٌنه ثم   ٌقول ثمّ "
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 ة، لو لم ٌلتفت، صالته صحٌحة.سن   ما حكم االلتفات ٌمٌنة وٌسرة؟ ٌقول السالم علٌكم ورحمة هللا.

أي  -أو مسدلة رجلٌها عن ٌمٌنها  -الترب ع المعروؾ  -وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس مترب عة "

كة   وهو أفضل" ٌقولون ألن ه ؼالب فعل عابشة رضً هللا عنها. -متور 

 

و ٌرسل وما هو ؟ هل ٌقبض أالركوع ماذا ٌفعل بٌدٌهرفع من  لونسٌنا أن نذكرها وهً  مسألةهناك 

 معرفع الٌدٌن ب هكثر من اهتمامً مسؤلة مشهورة وٌهتم بها البعض أهوح فً ذلك؟ المذهب الصحٌ

، ال ٌهتمون بها، واطن الثالثة التً ذكرناها وردت فً الصحٌحم، رفع الٌدٌن مع التكبٌر فً الالتكبٌر

 ٌهتم ون فقط بإذا رفع من الركوع ٌضع الٌد على الٌد األخرى. المذهب عندنا ما هو؟ قبل أن نذكر

السنة هً ل والشٌخ ابن عثٌمٌن ٌقوهذا رأٌه.  ،القبض بعد الركوع بدعة المذهب الشٌخ األلبانً ٌرى أنذ

 انظر إلى الفرق بٌن القولٌن.  الٌد. وضع الٌد على

عن جنبٌه، وإن شاء وضعهما الٌمنى على الٌسرى رسلهما وا مخٌر إن شاء أوقال طالمذهب عندنا توسّ 

رحمه هللا، واألخر  حدهما ٌقول بدعةأالشاسع فً االقوال  للب ونلكن انظر  -ولكل  دلٌله  ،مر واسعواأل

 ها سنة.أن   -وهو أقرب  -ٌقول 

منك السالم  ا وٌقول اللهم  ٌستؽفر هللا ثالث   :ن ٌأتً باألذكار المعروفةبعد أن ٌنتهً من الصالة ٌستحب أ

له، والدعاء  ال شرٌك واإلكرام، ال إله اال هللا وحدهتباركت وتعالٌت ٌا ذا الجالل لٌك السالم وإ

والتسبٌح ٌسبح ثالث وثالثٌن.  ثم   ا منعت إلى آخره،ال مانع لما أعطٌت وال معطً مم   اللهم  المعروؾ: 

ا ٌقول:  عندنا ٌكون بالٌد الٌمنى  ٌ ا: ا ٌسبح مع  أوال  وثان كبر  أسبحان هللا والحمد هلل وهللاوٌنتهً منهنذ مع 

ً فٌها كلها وإن فٌها كلها وٌنته كلها جابزة ولكن المذهب عندنا ٌبدأ سبحان هللا سبحان هللا.ولٌس  هكذا

 .فعل بالٌسرى فال بؤس لكن ٌستحب أن تكون بالٌمنى

 تصحٌح الفروعفً الشٌخ عالء المرداوي حه المذهب عندنا الذي صح  هل ٌجهر باالذكار بعد الصالة؟ 

اوي فً  رحمه هللا شٌخ اإلسالم دٌنالشٌخ تقً الوالذي اختاره  ال ٌجهر.أن ه  أن ه  اإلقناعونقله عنه الحج 

 .ٌستحب ون اإلسرار باألذكار بعد الصالة ءلكن جمهور العلما .ٌستحب له الجهر باألذكار

 .وسلمله وصحبه آ ىنبٌنا محمد وعل على هللا تعالى أعلم وصلىوهللا 


